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CONDIÇÕES GERAIS 

Condições Gerais 

IMPORTANTE: 
Notas gerais 
A ordem das atividades e locais visitados pode variar do programa original devido a 
circunstâncias além do nosso controle. Se não houver disponibilidade nos hotéis 
mencionados, serão utilizados hotéis semelhantes de acordo com a categoria 
confirmada. Todos os itinerários, preços e navios dos cruzeiros e / ou balsas estão 
sujeitos a alterações sem prévio aviso por parte das companhias marítimas. 

Hotéis 
Todos os hotéis nesta brochura são cuidadosamente selecionados entre os melhores 
em cada categoria e incluem café da manhã diário e taxas de hotel, com exceção das 
taxas de hospedagem que são pagas no local e são detalhadas abaixo. 
Se os clientes estiverem interessados em outros hotéis, diferentes dos que o Grand 
Star Hellenic oferece, os clientes podem solicitar uma mudança de acordo com sua 
preferência. No caso de os hotéis solicitados diferirem no preço dos oferecidos nos 
pacotes, o cliente será informado de qualquer suplemento necessário, que deverá ser 
pré-pago de acordo com a data solicitada de pagamento da reserva. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE HOTÉIS 
Os preços dos hotéis são baseados na situação fiscal atual na Grécia, portanto, em 
caso de qualquer alteração nos impostos, os preços dos hotéis estão sujeitos a revisão 
e serão ajustados de acordo com os novos impostos aplicados. 
Taxa de acomodação em hotel na Grécia com pagamento direto pelos clientes em 
hotéis: 

4 euros por quarto e por noite em hotéis de cinco estrelas. 

3 euros por quarto e noite em hotéis de quatro estrelas. 

1,50 euros por quarto e por noite para hotéis de três estrelas 

€ 0,50 por quarto e por noite para alojamentos de uma e duas estrelas, bem como 
quartos alugados. 

Passagens aéreas 
Os pacotes não incluem o preço do transporte aéreo, exceto quando claramente 
indicado na área do que “O Programa Inclui”. 
Caso o aéreo esteja incluso no programa, observe que na maioria dos trechos são 
permitidas malas com no máximo 23 quilos e malas de mão com no máximo 7 kg. Para 
determinadas ilhas e para voos low cost, esta capacidade pode ser inferior, 
informaremos em cada confirmação da política da companhia aérea reservada. 
Os pacotes que possuem passagem aérea inclusa podem ter um suplemento adicional 
em função do horário ou disponibilidade no momento da solicitação da reserva. 
As passagens aéreas devem ser pagas no horário indicado para confirmar sua reserva 
Qualquer alteração ou cancelamento da mesma tem custos de cancelamento 
conforme especificado 
Em caso de cancelamento do logotipo covid19 ou de qualquer caso de força maior, 
será tida em consideração a política que a companhia aérea e as que o Governo grego 
aplicam no momento do cancelamento ou alteração. 

Alimentos 
É aplicado de acordo com o que está indicado na descrição de cada programa. 
Nenhum dos circuitos terrestres tem almoço incluso, apenas jantares conforme 
especificado em cada pacote 

Excursões 
Os passeios incluem ônibus com ar-condicionado e guia profissional em espanhol. 
Todas as excursões detalhadas conforme incluídas no programa, incluem também as 
taxas de entrada nos sítios arqueológicos e museus que a excursão visita. 
Exclusivamente incluídas apenas as excursões claramente especificadas como 
incluídas, quaisquer outras excursões terrestres, excursões ou visitas em cruzeiros que 
não sejam claramente mencionadas Na área detalhada como "O Tour inclui" eles NÃO 
estão incluídos nos pacotes e são opcionais. 

Não estão incluídos no preço dos pacotes 

Passagens aéreas ou taxas aeroportuárias (exceto no caso que você especificar) 
Despesas de passaporte e visto não estão incluídas, 
Lavanderia, telefonemas, bebidas, refeições não indicadas no roteiro. 
Gorjetas de qualquer tipo, despesas pessoais, excesso de bagagem ou traslado dela, 
excursões e excursões opcionais durante os cruzeiros. exceto aqueles indicados como 
incluídos em um suplemento 
Descontos para crianças estão disponíveis e devem ser solicitados conforme 
apropriado. 

Requisitos especiais 
Qualquer incapacidade, física ou mental, que requeira atenção ou tratamento 
especial, deve ser avisado com antecedência, o que é recomendado na solicitação de 
qualquer orçamento e obrigatório no ato da reserva. 

Bagagem 
Uma mala de tamanho normal por pessoa é permitida nos ônibus. 

Seguro de viagem 
Proteja seu investimento. Recomendamos contratar um seguro para cobrir despesas 
imprevistas de cancelamento, interrupção etc. da viagem por qualquer motivo. O 
seguro pode ser sugerido por sua agência antes de viajar para seu país de origem e 
residência. 

Preços 
Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a qualquer 
aumento ou flutuação do nível de impostos ou aumento das taxas de entrada em 
museus e sítios arqueológicos que o governo venha a decidir posteriormente e que 
afetem hotéis, operadoras locais, empresas. companhias de navegação, companhias 
aéreas e / ou também devido a flutuações cambiais ou sobretaxas de combustível. 

Depósitos e pagamento final 
Para passagens aéreas: O pagamento da passagem será solicitado de acordo com a opção de data 
para poder emitir a passagem. 
O pagamento final de todos os pacotes deve ser feito pelo menos 45 dias antes da chegada dos 
clientes. 
As reservas feitas com menos de 45 dias antes da chegada do cliente devem ser acompanhadas do 
pagamento integral. 
Hotéis ou requisitos de serviços especiais devem ser pagos de acordo com a política de cada um 
desses serviços e podem ter políticas especiais pagamento e cancelamento imediato, que pode 
incluir cancelamento no momento da reserva. 
Um depósito de 25% é exigido no momento da confirmação. 

Cancelamentos / Reembolsos 
Todos os cancelamentos devem ser feitos por escrito e 24 horas após o recebimento em nossa 
agência. 
Em caso de cancelamento de uma reserva com menos de 60 dias antes da chegada dos clientes, os 
custos de cancelamento serão cobrados de acordo com a seguinte tabela: 

90-61 dias Depósito de 25%
60-45 dias antes da chegada: 35% do valor total
44-30 dias antes da chegada: 45% do valor total
29-15 dias antes da chegada: 65% do valor total
14 a 08 dias antes da chegada: 75% do valor total
07-00 dias ou caso o cliente não apresente 100% do valor total.

*** Assim que a reserva for confirmada e incluir passagens aéreas, em caso de cancelamento ou 
alteração, serão aplicadas as despesas das passagens aéreas de acordo com o tempo de 
cancelamento e data da viagem . 

Gorjetas / Impostos / Entradas 
Em cruzeiros: as taxas portuárias e as taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias são indicadas 
separadamente do preço de venda do pacote e devem ser pagas juntamente com o preço do pacote 
antes da chegada e na data pagamento estipulado do pacote. 

Em hotéis: Conforme indicado acima, ao chegar ao hotel, os clientes devem pagar uma taxa de 
hotel com base no tipo de quarto, a categoria do hotel e o tempo de permanência. O resto dos 
impostos já estão incluídos nos preços. 

Museus e sítios arqueológicos: As taxas de entrada para museus ou sítios arqueológicos durante 
as excursões estão incluídas. 

Gorjetas de qualquer tipo: Não estão incluídas, esses bônus para guias, assistentes, motoristas 
ficam a seu critério. 

Taxas portuárias e taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias já incluem gorjetas para a 
tripulação do navio. 

Documentos de viagem 
É da exclusiva responsabilidade do cliente ter toda a documentação em ordem e válida para a sua 
viagem e todos os locais que visita, o seu passaporte válido, bem como todos os vistos necessários 
de acordo com o seu programa e estadias. 

Atenção pessoal 
Os escritórios da Grand Star Hellenic estão abertos de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e de 
junho a outubro também aos sábados das 9h00 às 14h00, tendo também telefones de emergência a 
funcionar 24 horas por dia, para poderem atender ao nosso clientes a qualquer hora do dia ou da 
noite e resolver qualquer tipo de problema que possa ocorrer. Incidentes que não são mencionados 
e não são comunicados a nós durante a estada do cliente, não nos darão a oportunidade de tratá-los 
adequadamente ou fornecer a atenção e ação oportuna para serem retificados e / ou resolvidos por 
nós ou nossos fornecedores, então não podemos ser responsabilizados no caso de serem 
mencionados após a partida do cliente. É importante que qualquer incidente seja mencionado em 
tempo hábil para que possamos agir imediatamente. 

Responsabilidades 
Grand Star Hellenic de Grécia referido Operador de turismo e / ou seus representantes agem como 
agentes entre o cliente e os operadores locais, tanto para serviços marítimos, aéreos e terrestres, 
hotéis, cruzeiros e empresas de transporte relacionadas com as reservas feitas através do Operador. 
A responsabilidade do Operador e / ou seus representantes é limitada. O Operador e / ou seus 
representantes não aceitam qualquer responsabilidade em caso de danos, ferimentos ou acidentes. 
A Operadora e / ou seus representantes não serão responsáveis por qualquer problema consular, 
político ou militar, criado voluntária ou involuntariamente pelo passageiro ou qualquer outra pessoa 
por qualquer motivo. 
A Operadora não se responsabiliza pela falta ou deficiência do dono do hotel ou de seus 
funcionários ou seja reservado diretamente ou a participação de uma pessoa em determinado 
passeio seja recusada ou cancelada se necessário por qualquer motivo. 
Os bilhetes aéreos, uma vez emitidos, constituem um contrato único entre o passageiro e a 
companhia aérea. A companhia aérea não se responsabiliza por qualquer omissão ou acontecimento 
caso o passageiro não esteja a bordo. O recebimento do seu pagamento representa a aceitação das 
condições acima mencionadas 

Força maior 
Em caso de força maior ou devido à Covid 19 ou qualquer situação semelhante, a Grand Star 
Hellenic fará todo o possível para garantir que os serviços confirmados sejam oferecidos, sempre 
considerando as medidas impostas pelo Governo grego caso ocorra alguma situação fora de 
controle. 
Os preços indicados nos nossos pacotes de viagens e as condições a eles aplicáveis não levam em 
consideração qualquer incidente ou extra por motivo de força maior ou imprevistos como greves, 
atrasos devido a condições meteorológicas ou semelhantes que possam causar atrasos ou 
cancelamento de qualquer serviço. incluindo excursões, cruzeiros, voos, balsas ou em geral uma 
alteração de um programa confirmado. 
Caso as autoridades de saúde gregas imponham medidas devido à Covid19 como proteção aos 
residentes ou visitantes de nosso país, nossa empresa se obriga a seguir as medidas e a fazer os 
ajustes decorrentes delas para cumprir as instruções do governo. 

Grand Star Hellenic fará todos os esforços para oferecer opções alternativas o mais próximo possível 
aos serviços existentes sem custo adicional, porém, no caso de quaisquer encargos adicionais, eles 
serão informados aos agentes e / ou clientes assim que forem necessários e aplicáveis. 



 95 

  Se não agora, quando ? 




